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Oznámenie č. 7/2012 
o prijatí nového Organizačného poriadku Biskupského úradu Východného dištriktu 

ECAV v Prešove prijatý Dištriktuálnym presbyterstvom VD uznesením č. 86/2009 zo 

dňa 5. 12. 2009 a novelizovaný uznesením Dištriktuálneho presbyterstva Východného 

dištriktu č. 69/2011 zo dňa 10. 12. 2011 a uznesením č. 28/2012 zo dňa 4. 5. 2012.  
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                        Číslo: 62/2010 
 

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu prijalo dňa 5. decembra 2009 svojím 

uznesením č. 86/2009 Organizačný poriadok Biskupského úradu Východného dištriktu, ktorý 

uverejňujeme v plnom znení. 

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK 

Biskupského úradu Východného dištriktu 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
 

§ 1 

Organizačný poriadok Biskupského úradu Východného dištriktu ECAV na Slovensku so 

sídlom v Prešove upravuje postavenie cirkevných predstaviteľov, zamestnancov, kruhu 

poradcov a iných spolupracovníkov a organizačnú štruktúru BÚ VD. 

 

§ 2 

Biskupský úrad Východného dištriktu Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku má sídlo 

v Prešove, Hlavná 137. 

 

§ 3 

Biskupský úrad VD je výkonný úrad dištriktuálnych orgánov cirkvi, t. j. dištriktuálneho 

konventu, dištriktuálneho presbyterstva a dištriktuálneho predsedníctva. Zabezpečuje 

metodickú a dohliadaciu činnosť na nižších COJ. 

 

§ 4 

(1) Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku zabezpečuje činnosť VD ECAV na Slovensku 

podľa ustanovení cirkevnej ústavy a štatútu dištriktu. Na BÚ VD pôsobia členovia 

evanjelickej cirkvi a. v., ktorých členstvo je v súlade s CÚ a spôsob rodinného života 

zachováva vážnosť BÚ v cirkvi. 

 

(2) Svoju činnosť BÚ VD zabezpečuje prostredníctvom: 

a) volených cirkevných predstaviteľov, 

b) zamestnancov, 

c) kruhu poradcov a iných spolupracovníkov. 

 

§ 5 

(1) Postavenie dištriktuálneho predsedníctva stanovuje čl. 27 CÚ ECAV na Slovensku. 

(2) Postavenie dištriktuálneho biskupa stanovuje čl. 43 CÚ ECAV na Slovensku. Je 

v pracovnom pomere s ECAV na Slovensku. Jeho pracovnoprávne vzťahy upravujú príslušné 

štátne predpisy, pracovná zmluva, ostatné cirkevnoprávne predpisy a vokátor. 



(3) Postavenie dištriktuálneho dozorcu stanovuje čl. 48 CÚ ECAV na Slovensku. Jeho 

pracovnoprávne vzťahy určí dištriktuálne presbyterstvo.  

(4) Osobné, pracovné a platové pomery zamestnancov BÚ VD, resp. iných pracovníkov sa 

stanovujú podľa platných štátnych a cirkevných predpisov a prípadného vokátora. 

 

§ 6 

Práva a povinnosti dištriktuálneho konventu, dištriktuálneho presbyterstva a dištriktuálneho 

predsedníctva VD ECAV na Slovensku sú určené cirkevnou ústavou a cirkevnoprávnymi 

predpismi. Práva dištriktuálneho konventu, dištriktuálneho presbyterstva a dištriktuálneho 

predsedníctva nie sú týmto organizačným poriadkom dotknuté. 

 

§ 7 

Štruktúra (funkčné rozdelenie) BÚ VD je nasledujúce: 

 

predsedníctvo VD - dištriktuálny biskup    tajomník dištriktuálneho biskupa 

   - dištriktuálny dozorca   kruh poradcov a 

spolupracovníkov 

 

 

- vedúci BÚ VD 

 
Sekretár/ka, pokladník/čka 

ekonóm  

správca majetku 

projektový manažér 

 

technicko-hospodársky pracovník, vodič 

upratovačka 

 

tajomník pre misiu 

tajomník pre školstvo 

tajomník pre vzdelávanie 

 

archivár 

správca Janoškovho domu 

 

§ 8 

Funkciu tajomníka dištriktuálneho biskupa vykonáva člen ECAV z radov ordinovaných. 

Členom ECAV z radov ordinovaných je možné obsadiť aj funkciu vedúceho biskupského 

úradu, tajomníka pre misiu a tajomníka pre vzdelávanie. 

 

§ 9 

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA BISKUPSKÉHO ÚRADU VÝCHODNÉHO DIŠTRITKU 

ECAV NA SLOVENSKU 

Príloha č. 1 

 

§ 10 

(1) Za činnosť BÚ VD je zodpovedné predsedníctvo Východného dištriktu ECAV na 

Slovensku.  

(2) Vedúci BÚ VD v zmysle Zákonníka práce a CÚ zodpovedá predsedníctvu VD za 
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plnenie úloh BÚ VD. 

(3) Zamestnanci BÚ VD zodpovedajú za plnenie úloh vedúcemu  BÚ VD podľa svojej 

pracovnej náplne. 

 

§ 11 

(1) Podľa článku 27 CÚ dištriktuálny biskup a dištriktuálny dozorca podpisujú spoločne 

všetky právne listiny zaväzujúce VD. V ich neprítomnosti ich zastupujú volení zástupcovia. 

Ostatné listiny, rozhodnutia a uznesenia dištriktuálnych orgánov podpisuje dištriktuálny 

biskup, dištriktuálny dozorca alebo vedúci  BÚ VD.  

(2) Podpisový vzor pre styk s peňažným ústavom na založenie a zrušenie bankové účty má 

predsedníctvo dištriktu. Pre realizáciu platobného styku podpisový vzor má aj vedúci BÚ 

a ekonóm.  

 

§ 12 

(1) Tento Organizačný poriadok prijalo Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu 

ECAV na Slovensku dňa 5. decembra 2009. 

(2) Ruší sa Organizačný poriadok BÚ VD zo dňa 10. januára 1995. 

 

Príloha č. 1 

 

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA BISKUPSKÉHO ÚRADU 

VÝCHODNÉHO DIŠTRIKTU EVANJELICKEJ A. V. CIRKVI 

NA SLOVENSKU 
 

Predsedníctvo Východného dištriktu Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku 
 

biskup Východného dištriktu ECAV   tajomník biskupa VD ECAV  

dozorca Východného dištriktu ECAV 

 

vedúci BÚ VD, kruh poradcov a spolupracovníkov 

sekretárka, pokladníčka   
 

správca majetku  

projektový manažér 

ekonóm  

technicko-hospodársky pracovník, vodič 

 

tajomník pre misiu 

tajomník pre školstvo 

tajomník pre vzdelávanie 

         archivár 

         správca Janoškovho domu 

 

V Prešove, 4. mája 2012 

 

 

       Ing. Ján Brozman, v. r.           Mgr. Slavomír Sabol, v. r. 

dozorca VD ECAV n Slovensku     biskup VD ECAV na Slovensku 


